برنامه نيمسال هاي درسي كارشناسي علوم دامي ورودي سال 5931
سال دوم

سال اول

سال سوم

ً( 1يوسال اٍل)

ً( 2يوسال دٍم)

ً( 3يوسال اٍل)

ً( 4يوسال دٍم)

ً( 5يوسال اٍل)

ً( 6يوسال دٍم)

1

رياضيات عوَهي ()3

فارسي عوَهي ()3

2

آضٌايي تا كاهپيَتز ()2

فيشيك عوَهي ()1+2

3

ضيوي عوَهي ()3

ضيوي آلي ()13( )1+2

آهااار ٍ اماوااا ت ()1+2
()11
َّا ٍ اقلين ضٌاسي ()1+2
()22
تيَضااايوي عواااَهي ()3
()23

عوليات كطاٍرسي ()3

4

گياُ ضٌاسي)1+2( 1

هيكزٍتيَلااَصي عوااَهي
()1+2

جاًَرضٌاسي ()1+2

فيشيَلَصي تَليذ هثا
()33( )3
خاااَرا ٍ خاااَرا
دادى ()45( )1+1
رفاارضٌاسااي ميَاًااات
اّلي ()1+1
()34
اصالز دام ()4

جياااازُ ًَيسااااي دام
()45( )1+2
پاازٍرش گاااٍ ضاايزي
()1+2

5

ستاى اًگليسي ()3

سراعت عوَهي ()2
)(14

تْذاضااات دام ٍ طياااَر
()1+1

6

تزتيت تذًي ()1

اصَل صًايك دام ٍ طياَر
()3

ورزش )1(1

7

آضااٌايي تااا داهپاازٍري
ايزاى()2

تفسيز هَضَعي قزآى()2

تاريخ تطليلي صذر اسالم
()2

تعاااذاد
ٍامذ

ٍ 17امذ

ٍ 19امذ

ٍ 17امذ

طااازز آسهايطاااْاي
داهپزٍري ()1+2
اكَلااااَصي هزتاا ا ٍ
ًثاتااااات علَفااااِ اي
()1+2
تطاازيو ٍ فيشيَلااَصي
دام ()33( )1+2
اصااااَل ت ذيااااِ دام
()1+2
اًذيطِ سالهي)2( 1

-----

ٍ 17امذ

سال چهارم
ً( 8يوسال دٍم)

( 7نيمسال اول)
گزايص دام
پزٍرش گَساالِ ٍ تليساِ
()2

فزآٍري تَليذات دام ٍ طيَر ()3

عَاه ا هطي ااي ٍ تااٌص
()2

اًقالب اسالهي ايزاى()2

پزٍرش گَسفٌذ ()1+2
() 54 ، 45

تكنيكهاااتولتد يااا ل ااا ل
()2

داًص خاًَادُ ٍ جوعيت()2

تيواريْاي دام ٍ طياَر
()1+1

پزٍرش هزغْاي تخوگذار
()2

اقاصاد كطاٍرسي ()3

كارآهَسي()2

طزامااي ساااخاواى ّااا ٍ
تاسيسات طيَر()3لللل

پزٍرش آتشياى (هااّي
ٍ هيگَ) ()1+2

پاازٍرش طيااَر ()1+2
() 54 ، 45
پزٍرش تش (45( )1+1
) 54 ،

هذيزيت ٍ مساتذاري ()3
()55
پزٍرش جَجِ ّاي
گَضاي ()2

ٍ 19امذ

ٍ 18امذ

اًذيطااِ سااالهي)2( 2
()46

اعذاد تيي داخ پزاًاش ًطاى دٌّذُ پيطٌياس درس هي تاضذ .رقن سوت راست ًطاى دٌّذُ رديف ٍ رقن سوت چپ ًطاى دٌّذُ ساَى است.

ل كارآفزيٌي()1+1
پزٍرش سًثَر عس )34( )1+2

اخالق اسالهي()2

ل

ل

پزٍرش اسة ٍ ضاز()2

ل

ل

ٍ 22امذ

ٍ 12امذ

